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MASTER I IT 
SUNDHEDSIT

EFTERUDDANNELSE PÅ IT-UNIVERSITETET I KBH

AT SKABE IT TIL SUNDHEDSARBEJDE 
IT-Universitetet udviklede Master i SundhedsIT, da 
undersøgelser har vist og fortsat viser, at der i fremtiden 
bliver et stigende behov for medarbejdere, der kan fokusere 
på samspillet mellem organisation, sundhedsvæsenets 
aktører og udvikling og implementering af it. 

Mastere i SundhedsIT er således fagligt klædt på til at agere 
forandringsagenter i processer, hvor man ved hjælp af it skal 
optimere arbejdsprocesserne i sundhedsvæsenet. 
Tidligere leder af Master i SundhedsIT, Britt Winthereik siger: 
”It er ikke et neutralt værktøj, der af sig selv optimerer 
arbejdsprocesser. De positive sider skal fremelskes. En 
master i SundhedsIT er kendetegnet ved engagement og 
interesse i at få it til at virke, så det kan blive til gavn for 
organisation og dens medarbejdere”. 

EN UDDANNELSE STILLET I BERO
Master i SundhedsIT havde sine sidste kurser i 
efterårssemesteret 2010 og er nu stillet i bero, da 
ansøgertallet ikke gør det muligt at oprette hold, som kan 
give de studerende det frugtbare faglige studiemiljø, vi 
ønsker for uddannelsen. Uddannelsen har kørt fra 2006 til 
2010 og de sidste dimittender afsluttede i sommeren 2011. 

HVAD ER EN MASTER I SUNDHEDSIT?
En Master i SundhedsIT har gennemført kurser på kandidatniveau 
omhandlende henholdsvis det organisatoriske aspekt og det 
tekniske aspekt (50 % til hvert område), i alt 6 kurser à 7,5 ECTS. 
Uddannelsesforløbet er blevet afsluttet med et projekt à 15 ECTS 
inden for et selvvalgt område.  

OM UDDANNELSEN
Formålet med Masteruddannelsen i SundhedsIT var at give de 
studerende indsigt i og forståelse for samspillet mellem:  

•	 Sundhed 
•	 Organisation 
•	 It
 
Forståelse og viden om disse tre områder, og hvordan de spiller 
sammen, giver masteren i SundhedsIT kompetencer til at:  

•	 afklare behov, krav og muligheder for anvendelse af it inden 
for og på tværs af organisatoriske sammenhænge 

•	 vurdere standardsystemer og tilbud om nyudvikling i forhold til 
sundhedsfaglige og administrative målsætninger og krav 

•	 designe mindre interaktive applikationer 
•	 stå for den organisatoriske implementering 
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ORGANISATORISK ASPEKT TEKNISK ASPEKT

1.
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Forundersøgelse og design  
(7,5 ECTS) 
Analyse af sammenhæng mellem it og organisation. Design 
af innovative it-anvendelser via socio-teknisk tilgang til 
sundheds-it, udarbejdelse af kravspecifikation. 

Teknisk implementering  
(7,5 ECTS) 
Anvendelse af it-værktøjer til understøttelse af aktiviteter i 
et systemudviklingsforløb, få indsigt i et datasystems data 
og definitions- og manipulationssprog og kvalitetssikring.
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Information, infrastrukturer og integration 
(7,5 ECTS) 
Udvælgelse af analysemetoder, identificering af sundheds-
faglige problemstillinger relateret til implementering af 
it-systemer, beskrivelse af anvendte metoder til vurdering af 
teknologi i sundhedsvæsenet.  

It-arkitektur og netværk  
(7,5 ECTS)
Konstruktion af kravspecifikation og designspecifikationer, 
viden om forskellige arkitekturprincipper, udvikling af data-
modeller.

3.
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Organisatorisk implementering  
(7,5 ECTS)
Organisatoriske og projektledelsesmæssige aspekter af at 
skabe it-understøttelse til arbejdet i sundhedssektoren.  

Organisatorisk tilpassede systemer  
(7,5 ECTS)
Design af it-understøttelse til arbejdet i sundhedssektoren. 
Brugervenlighed, design af brugergrænseflade, systemud-
vikling. 

4.
  S

EM Afsluttende projekt 
(15 ECTS) 


